
 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Gout merupakan penyakit yang diderita oleh banyak orang. Gout sering 

dikaitkan dengan masyarakat yang mmiliki gaya hidup berlebihan. Insiden dan 

prevalensi gout terus meningkat setiap tahunnya. Gout adalah salah satu tipe dari 

arthritis yang disebabkan karena terlalu banyak atau tidak normalnya kadar asam 

urat didalam tubuh karena tubuh tidak bisa mensekresikan asam urat secara 

normal. Kadar asam urat yang normal pada pria adalah 7 mg/dl sedangkan pada 

wanita dibawah 6 mg/dl (Dipiro et al, 2009). 

 Asam urat merupakan sisa metabolisme zat purin yang berasal dari 

makanan yang dikonsumsi. Purin adalah zat yang terdapat dalam setiap bahan 

makanan yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Purin juga dihasilkan dari 

perusakan sel-sel tubuh yang terjadi secara normal (Hidayat, 2009). 

 Arthritis gout merupakan suatu proses inflamasi/pembengkakan yang 

terjadi karena deposisi, deposit/timbunan kristal asam urat pada jaringan sekitar 

sendi atau tofi. Masalah akan timbul bila terbentuk kristal-kristal dari 

monosodium urat monohidrat pada sendi-sendi dan jaringan sekitarnya. Kristal-

kristal berbentuk jarum inilah yang mengakibatkan reaksi peradangan atau 

inflamasi yang bila berlanjut akan mengakibatkan nyeri hebat. Jika tidak diobati, 

maka endapan kristal ini akan menyebabkan kerusakan hebat pada sendi dan 

jaringan lunak (Misnadiarly, 2007). 

Gout umumnya dialami oleh laki – laki berusia lebih dari 30 tahun. 

Penyakit gout dapat dikelompokkan menjadi  gout primer dan sekunder. Sebagian 

besar penyebabnya diperkirakan akibat kelainan proses metabolisme dalam tubuh 

dan 10% kasus dialami oleh wanita setelah menopause karena gangguan hormon 

(Diantari dan Candra, 2013). Gout biasanya terjadi secara mendadak. Kebanyakan 

orang  mengalami serangan gout awal pada sendi dari ibu jari kaki. Bagian lain 

yang dapat terserang diantaranya adalah pergelangan kaki, tumit, pergelangan 

tangan, jari, dan siku. Sendi yang terserang tampak merah, mengikat, bengkak, 
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kulit terasa panas disertai nyeri yang hebat, dan persendian akan sulit digerakkan. 

(Depkes, 2006). 

Terapi arthritis gout terdapat dua pilihan yaitu terapi non farmakologis 

dan terapi farmakologis. Terapi non farmakologis dapat dilakukan dengan 

memodifikasi gaya hidup yang dapat menurunkan asam urat (Depkes, 2006). 

Pencegahan dapat dilakukan dengan cara perbanyak minum air putih, makan 

makanan yang mengandung potasium tinggi, buah kaya vitamin C, dan lain-lain 

(Ahmad, 2011). Terapi farmakologisnya dengan menggunakan obat yang sesuai 

dengan gout yang diderita seperti arthritis gout akut (NSAID, Kolkhisin, dan 

Kortikosteroid), gout kronis (urikostatik, urikosurik, urikolitik) dan arthritis gout 

interkritikal (Profilaksis kolkhisin dosis rendah atau NSAID minimal 3 bulan) 

(Depkes, 2006). 

Penelitian tentang Profil Peresepan Obat Gout perlu dilakukan untuk 

menggambarkan kondisi masyarakat sekitar Apotek Farmasi kota Pamekasan dan 

memberikan gambaran pola peresepan gout yang diresepkan oleh dokter sekitar 

Apotek Farmasi kota Pamekasan. Penelitian terkait profil peresepan ini dilakukan 

dengan  melihat obat dari resep ataupun copy resep di Apotek Farmasi kota 

Pamekasan.  

Penelitian profil peresepan ini dapat diketahui dari resep dan copy resep 

yang diterima atau dilayani oleh Apotek Farmasi kota Pamekasan. Kasus yang 

diteliti adalah profil peresepan pada penyakit gout. Penelitian dilakukan di Apotek 

Farmasi kota Pamekasan karena letaknya yang strategis. Selain itu, Apotek 

Farmasi telah memehuni kiteria yaitu banyak melayani peresepan obat yang 

berkisar 50 lembar per hari dan telah mendapatkan persetujuan dari Apoteker 

Pengelola Apotek (APA). 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana profil peresepan obat gout di Apotek 

Farmasi Kota Pamekasan ?”. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan umum penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memberikan 

gambaran tentang profil peresepan obat gout di Apotek Farmasi Kota Pamekasan. 

1.2.2 Tujuan khusus penelitian 

Penelitian ini bertujuan khususnya untuk mengetahui profil peresepan 

obat gout di Apotek Farmasi Kota Pamekasan yang meliputi aspek: 

1. Prosentase resep obat gout dibandingkan resep secara keseluruhan. 

2. Prosentase golongan obat yang umum digunakan pada kasus gout. 

3. Pola peresepan obat gout tunggal. 

4. Pola peresepan obat gout kombinasi. 

5. Peresepan obat gout berdasarkan dokter penulis resep. 

6. Peresepan obat gout berdasarkan jenis kelamin pasien. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat untuk semua 

pihak antara lain : 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani 

pendidikan Program Studi Farmasi di Universitas Muhammadiyah Malang dan 

memperoleh pengalaman dibidang penelitian profil peresepan gout. 

1.4.2 Bagi Apotek 

Sebagai salah satu sumber informasi bagi apoteker tentang peresepan 

obat gout dalam upaya meningkatkan pelayanan kefarmasian di apotek serta 

meningkatkan kualitas penggunaan obat, khususnya untuk obat gout. 

1.4.3 Bagi Institusi 

Menambah pustaka di perpustakaan Program Studi Farmasi Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4.4 Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian lebih lanjut terkait 

dengan peresepan obat gout. 
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1.4.5 Bagi Pembaca 

Sebagai bahan informasi mengenai penyakit gout, penanganannya, dan 

faktor-faktor yang dapat memperburuk kondisi penderita gout. 

 


